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Grunnet tekniske vanskeligheter med direktestrømming av et Teams-møte, så ble ikke dette
møtet strømmet offentlig.
Journalist fra lokalavisa Hitra-Frøya deltok i møtet.
Innkalling ble utsendt via e-post 31.12.2020. Det fremkom ingen merknader.
Orienteringer
Status og utvikling knyttet til smitteutbrudd Covid-19
Kommunedirektøren orienterte om utviklingen i smitteutbruddet fram til i kveld.
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Saker til behandling
PS 2/21 Orientering, status og utvikling knyttet til smitteutbrudd Covid-19
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.01.2021
Behandling:
Kommunedirektøren orienterte om status for smittesituasjonen i kommunen.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

PS 3/21 Oppfølging av kommunestyrevedtak i PS 142/20 fra møte 31.12.2020
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 06.01.2021
Behandling:
Kommunedirektørens innstilte på at skoler og barnehager skal åpnes fra 11. januar med
smittevernstiltak for rødt nivå.
Eldbjørg Broholm, leder for utvalg oppvekst, la frem merknadene som kom frem i møtet UOP
hadde klokken 16:00. Utvalget stilte seg skeptisk til kommunedirektørens vurdering og
anbefalte ikke gjenåpning av skoler/SFO og barnehager i uke 2.
Ordføreren fremmet følgende omforente forslag:
1.
Hitra formannskap, i medhold av kommunestyrets vedtak i sak 142/20 av 30.12.20
og Kommunelovens 11-8, vedtar å gjenåpne barnehager og skoler/SFO fra 11.
januar i år, men da på såkalt rødt nivå.
2.
Vedtaket forutsetter at smittesituasjon overvåkes nøye og kommer under kontroll.
Videre forutsettes det at ressurs- og bemanningssituasjon er tilstrekkelig og
forsvarlig, også slik at man evner å gjennomføre forsterket renhold slik rødt nivå
forutsetter.
3.
Dersom smittesituasjon utvikler seg negativt og kommer igjen opp på et høyere nivå
enn i dag (> gjennomsnittlig 3 personer smittet pr dag), så skal dette vedtaket
umiddelbart vurderes på nytt. Nytt vedtak om stenging, helt eller delvis, kan da
fattes av formannskapet i medhold av fullmakten fra kommunestyret og
Kommunelovens 11-8, dersom situasjonen og utviklingen krever det.
4.
Vedtaket går umiddelbart som melding til kommunestyret.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1.
2.

3.

4.

Hitra formannskap, i medhold av kommunestyrets vedtak i sak 142/20 av 30.12.20
og Kommunelovens 11-8, vedtar å gjenåpne barnehager og skoler/SFO fra 11.
januar i år, men da på såkalt rødt nivå.
Vedtaket forutsetter at smittesituasjon overvåkes nøye og kommer under
kontroll. Videre forutsettes det at ressurs- og bemanningssituasjon er tilstrekkelig
og forsvarlig, også slik at man evner å gjennomføre forsterket renhold slik rødt
nivå forutsetter.
Dersom smittesituasjon utvikler seg negativt og kommer igjen opp på et høyere
nivå enn i dag (> gjennomsnittlig 3 personer smittet pr dag), så skal dette vedtaket
umiddelbart vurderes på nytt. Nytt vedtak om stenging, helt eller delvis, kan da
fattes av formannskapet i medhold av fullmakten fra kommunestyret og
Kommunelovens 11-8, dersom situasjonen og utviklingen krever det.
Vedtaket går umiddelbart som melding til kommunestyret.

